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             สรา้งทรพัยากรมนษุยท์กุวยัใหเ้ป็น      

พลเมอืงดมีคีณุคา่ของแผน่ดนิ 
 

2 

“เป็นองคก์รทีบ่รูณาการการบรหิารจดัการ   

 

เพือ่พฒันาทนุมนุษย ์

 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

 

เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศไทย” 

 

-รวบรวม 
-ประสานงาน 
-สรา้งคา่นยิมรว่ม 
 
โดยใชก้ารบรหิาร
จดัการ 

4M 
Man 
Material 
Method 
Money 

-ผูป้ระกอบการ 
-ผูบ้รหิาร 
-พนกังาน 
-นกัศกึษา 
-ผูว้า่งงาน 
-ประชาชน 

-เขม้แข็ง 
-เจรญิเตบิโต 
-ศกัยภาพสงูข ึน้ 
-มงีานท า 
-ความเป็นอยูด่ขี ึน้ 

VISION 



พนัธกจิของมลูนธิฯิ iHDC 

บคุลากร 

 
ประสาน 
ท าให้
เกิด

กจิกรรม 
 

Need 
-ต้องการพัฒนาตนเอง 
-ต้องการเจริญเตบิโต 
 ในหน้าที่การงาน 
-ต้องการหางานท า 
-ต้องการอ่ืน ๆ 

บคุลากร 

-มีความพร้อม/ความสามารภ 
-ต้องการช่วยเหลือสังคม  

องคก์ร 

Need 
-ต้องการอยู่รอด 
-ต้องการเจริญเตบิโต เพิ่งเร่ิมต้น 
-ต้องการบุคลากร 
-ต้องการที่ปรึกษาฯ 
-มีปัญหาในด้านต่าง ๆ  

-มีความพร้อม/ความสามารถ 
-ต้องการช่วยเหลือสังคม  

องคก์ร 
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สร้างทรัพยากรมนษุย์ทกุวยัให้เป็นพลเมืองดีมีคณุคา่ของแผ่นดนิ 

25 – 35  

วยัเรียน 

เกษียณ 

รู้จกัตวัเอง มี 
 ศีล สมาธิ ปัญญา 
เก่งคิด เก่งคน  

เก่งงาน มืออาชีพ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

พนกังาน
หวัหน้างาน 
ผู้บริหาร 
นกัธุรกิจ 
งานอิสระ 

เจ้าของธุรกิจ 

มัน่คง 
ประสบความส าเร็จ 
สขุกาย สขุใจ 

วยัท างาน 

 
ปฐมวยั 

 

 
เรียนรู้ จากการ ปลกูฝัง บม่เพาะ
ของพอ่แม ่ ญาติ คนเลีย้ง สื่อ 

 เพิ่มการเรียนจากครู เพ่ือน สงัคม  
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์  

36 - 45 

46 - 60 

หาประสบการณ์  
สร้างความมัน่คง 

 

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

  
ความรัก ความอบอุน่ สร้าง

รากฐานของชีวิต 
 ปลกูฝังสิง่ท่ีดีงาม เป็นคนดี  

มีคณุธรรม จริยธรรม เป็น
เกราะปอ้งกนั ทา่มกลาง
สงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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 สร้างทีม 

สร้างแบรนด์ 

สร้างหลกัสตูร 

สร้างเคร่ืองมือ 
ตรวจวดั องค์กร/

บคุคล 

สร้างรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษา 

สร้างฐานข้อมลู 

2016 

เปิดตวั iHDC 
ท่ีปรึกษาฯ + ฝึกอบรม 

ประชาสมัพนัธ์ 

 
สร้างสมาชิก
เครือข่าย 

 

สร้างงานวิจยั
ร่วมกบัเครือข่าย 

น าเสนอโครงการ ให้ภาครัฐ/ สถาบนัการศกึษา 

ประสานงาน  
จบัคู่สร้างกิจกรรม 

น าเสนอโครงการ เข้า AEC 

น าเสนอหลกัสตูร 
ส าหรับบคุคล / 

องค์กร 

2017 2018 

 องค์ความรู้ 
เวปไซด์ /รายการทีวี 

ขยายผลเพ่ืองาน
สงัคม 

2019 
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โครงสร้าง 
คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 
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คณะผู้ก่อตัง้มลูนิธิ 

คณะกรรมการมลูนิธิ 
คณะกรรมการ
กิตติมศกัด์ิ 

คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร คณะผู้อปุถมัภ์ คณะท่ีปรึกษา 

Project Base Project Base Project Base 



กิจกรรมการท่ีจะด าเนินการในปี 2561-2562 

• งานตอ่เน่ืองระยะยาว เดินตาม Road Map ท่ีตัง้ไว้ 

• งานตาม Project Base 

– รายการ เปลี่ยน เป็น เปล่ียน   

– โครงการพฒันาหวัหน้างาน Powerful Leader-iHDC 
– โครงการสถานพินิจ 

–  หลกัสตูรการบริหารจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

– โครงการ รู้ทนั  ปรับตวั เข้าสู ่Thailand 4.0 เพ่ือความมัน่คง ยงัยืน 
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ตวัอยา่งการพฒันามนุษยต์าม Road Map 

F2H : หลกัสตูรการด ารงชีวิต / หลกัสตูรความมัน่คงทางอาชีพ 
 ท่ีปรึกษา / อบรม / เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ให้ความรู้ทางสื่อ
 online และ รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 

F2O: หลกัสตูรบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ ให้กบัองค์กรเอกชน 

 ท่ีปรึกษา / อบรม / เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ให้ความรู้ทางสื่อ 
 online และรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 

F2G: โครงการพฒันามนษุย์ร่วมกบัภาครัฐ วิจยั / สร้างหลกัสตูร 
 ท่ีปรึกษา /อบรม /จดักิจกรรมร่วม 

F2S:  รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ให้ความรู้ทางสื่อ online/ 
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หลกัสูตรการบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 

• พนกังานบริการ 

• หวัหน้างาน 

• ผู้บริหาร 

• เจ้าของ / ผู้ประกอบการ 

• ชมุชนแหลง่ท่องเท่ียว 

• หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ 

 

 

iHDC ผู้ประกอบการ TPQI 

รัฐ 

สถาบนัการศกึษา 



หลกัสูตรการบริหารจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

• สร้างหลกัสตูรอตุสาหกรรมท่องเท่ียว  ภาครัฐ เอกชน บคุคล 

• ร่วมมือกบั TPQI จบหลกัสตูร iHDC สอบเทียบคณุวฒุวิชาชีพ 
• ติดตอ่สถานประกอบการรับเด็กเข้าท างาน สง่พนกังานเข้าอบรม 

• ร่วมมืออาชีวศกึษา / สถาบนัการศกึษา 

• ร่วมมือกบัสมาคม มลูนิธิฯและหน่วยงานตา่งๆด้านการพฒันามนษุย์ 

 


